
   Kochane Smerfy!!!  Jeśli macie jakiegoś pupila w domu to zróbcie zdjęcie i prześlijcie na odres kopecania093@gmail.com a my 
wszystkich umiescimy na stronie internetowej naszego przedszkola. Pozdrawiam i zachęcam do wzięcia udziału w zabawie.

Wysłuchajcie opowiadania i odpowiedzcie na pytania:

„Nasze zwierzaki” opowiadanie Agnieszki Galicy.

Rano, gdy dzieci przyszły do przedszkola, zobaczyły, że niedaleko okna stoi jakiś wielki pakunek 
przykryty zieloną serwetką.

-Co tam jest? Dopytywał Przemek.

-Pewnie jakieś nowe zabawki- domyślała się Hania.

-Czy mogę tam zajrzeć? – zapytała Aga.

-Usiądźcie, zaraz się dowiecie-odparła pani. Ale najpierw musimy porozmawiać. Ciekawa jestem, czy ktoś z
was ma w domu jakieś zwierzątko?

-Ja mam psa!-zawołała Agata- Nazywa się Tofik i jest bardzo kochany, robi różne sztuczki.

-A ja mam kota Drapka- mówi Jacek.

-Ja to nawet mam cztery koty- chwaliła się Hania. -Dużą kotkę Pusię, która urodziła trzy kociaczki. Sa takie 
milusie!

- A ja mam rybki! Zawołał Przemek.- Pięć gupików i dwa welony!
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- U mnie mieszka chomik, ma swój domek i kołowrotek do zabawy-wyjaśniał Franek.

- O, ho ho  - dziwił się jeż Julek. – Tyle różnych zwierzaków.

-A czy potraficie opiekować się swoimi zwierzętami? Spytała pani.

Okazało się, że dzieci doskonale wiedzą, jak opiekować się domowymi przyjaciółmi: że trzeba pamiętać 
o karmieniu, czyszczeniu akwarium, wyprowadzaniu psów na spacer i sprzątaniu po zwierzętach. No i 
oczywiście wiedzą też, jak się ze zwierzętami można bawić, żeby nie zrobić im nic złego.

-No i oczywiście wiedzą też, jak się ze zwierzętami można bawić, żeby nie zrobić im nic złego.

No bo, proszę pani, z psem to trzeba chodzić na spacery-tłumaczył Przemek. Ale rybek się nie 
wyprowadza, tylko zmienia im się czasem wodę, żeby miały czystą.

-A ja nie mam żadnego zwierzaka- żalił się Maciek. -Bo mama mówi, że mam uczulenie na sierść.

-Za to ja mam dla wszystkich niespodziankę- powiedziała pani i zdjęła zieloną serwetkę z 
wielkiego pakunku.

-Jejku! Co to? -pisnął Julek.

-To szklane pudło nazywa się terrarium- tłumaczyła pani. Mieszka w nim mały żółw. Lubi jeść listki 
sałaty, pokrojoną marchewkę i specjalną karmę ze sklepu zoologicznego. To będzie nasz przedszkolny 
przyjaciel. Wszyscy będziemy się nim opiekowali, ale najpierw wymyślamy dla niego jakieś imię.

-Ja chcę go nazwać- Poprosił Maciek, Bo nie mam żadnego zwierzaka w domu. Ja myślę, że się 
nazywa Teofil.



-Chyba wszyscy się zgodzimy, co wy na to? Zapytała pani.

-Tak! Zgodziły się dzieci i uważnie przyglądają się żółwiowi przez szybę.

-A ja go będę pilnował, gdy wy pójdziecie do domu- zaproponował Julek. Może nawet uda mi się z 
nim pogadać w języku żółwiowo- jeżowym?

Pytania do opowiadania:

-Jakie zwierzątka miały dzieci w domach?

-W jaki sposób opiekowały się swoimi zwierzętami?

-Jaką niespodziankę przygotowała pani w przedszkolu?

-Jak Maciek nazwał żółwia?

Dzieci, które mają w domu zwierzęta opowiadają o nim, jak wygląda, jak należy się nim opiekować, jakie 
są ich ulubione zabawy.

DOMOWI-ULUBIEŃCY-PREZENTACJA-MULTIMEDIALNA.zip

Przyjrzyj się obrazkom, nazwij zwierzęta i ich domy.







Połącz zwierzątko domowe z jego cieniem. Połącz zwierzę domowe z ich domkiem.







Zagadki o naszych ulubieńcach, zwierzątkach domowych

Patrząc na zdjęcia rozwiąż zagadki o naszych pupilach.

1. Jaki ptak kolorowy uczy się ludzkiej mowy?

2. Żywa pułapka na myszy, dobrze widzi, dobrze słyszy.

3. Za kości rzucone dziękuje ogonem.

4. Choć posiada pancerz wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi, wolno spaceruje.

5. Na każdej lśni srebrna łuska, blisko nich możesz się pluskać, ale pogadać nie sposób, bo one nie mają głosu.

6. Ten łakomczuch nie na darmo chomikował w norce ziarno. W zimie swymi zapasami mógł posilać się czasami.

7. Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie sałaty listek.






